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RESULTATEN: 
Wat kunnen we van MO-TRAYL 
verwachten?

Het onderzoek stelt ons in staat om: 

• verschillende soorten mobiliteits- 
trajecten te identificeren.

• te begrijpen hoe deze mobiliteits- 
trajecten de ontwikkeling van jongeren 
beïnvloeden.

• beleidsmakers en docenten te informeren 
over hoe scholen het beste kunnen omgaan 
met de mobiliteit van jongeren.

• beleidsmakers te informeren over hoe 
verschillend migratiebeleid de kansen  
van jongeren beïnvloedt. 
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MO-TRAYL: 
MOBILITEITSTRAJECTEN VAN JONGEREN 
 
MO-TRAYL is een vijf jaar durend 
onderzoeksproject (2017-2021) dat de relatie 
tussen migratie en de levenskansen van 
jongeren bestudeert.  

In onze geglobaliseerde samenleving komen veel 
jongeren in aanraking met migratie; omdat ze zelf 
zijn geëmigreerd, of omdat ten minste één van 
hun ouders is geëmigreerd. 

In Europese steden groeit het aantal jongeren 
met een migratieachtergrond, terwijl in 
steden in het mondiale zuiden steeds meer 
jongeren ‘achterblijven’. Zowel in herkomst- als 
vestigingslanden vragen beleidsmakers zich 
in toenemende mate af hoe de verschillende 
migratie ervaringen van deze jonge mensen hun 
levenskansen beïnvloeden. 

 
 

Toch is de kennis hierover beperkt, omdat de 
mobiliteitspatronen van jongeren tot nu toe te 
simpel zijn voorgesteld: ofwel ze verplaatsen 
zich één keer, ofwel ze verplaatsen zich niet. 
Het gevolg is een tekort aan onderzoek dat 
zich specifiek richt op de uiteenlopende 
mobiliteitspatronen van jonge mensen. 
Longitudinaal onderzoek ontbreekt vrijwel 
volledig. 

MO-TRAYL is baanbrekend omdat wij ‘mobility 
trajectories’ oftewel mobiliteitstrajecten 
bestuderen: de afstanden die jongeren en hun 
familieleden afleggen door ruimte en tijd, en die 
veranderende familiesamenstellingen als gevolg 
hebben. 

We onderzoeken niet alleen hoe mobiliteits-
trajecten eruitzien, maar ook hoe deze door 
verschillend migratie- en schoolbeleid gevormd 
en beïnvloed worden. MO-TRAYL is het eerste 
grootschalige onderzoek naar jongeren met een 
migratieachtergrond dat zowel het land van 
herkomst als vestigingslanden omvat.  

De manier waarop verschillende 
mobiliteitstrajecten de schoolprestaties, het 
mentaal welbevinden en de overgang naar de 
volwassenheid beïnvloeden, vormt de kern van 
ons onderzoek. 

Het onderzoek bestaat uit zes deelprojecten die 
in vier landen worden uitgevoerd: Nederland, 
België, Duitsland en Ghana.

MO-TRAYL maakt gebruik van verschillende 
onderzoeksmethoden: 

Scholierenenquête
Met behulp van vragenlijsten verzamelen we 
gegevens over de mobiliteitstrajecten van 
middelbare scholieren in Nederland, België, 
Duitsland en Ghana.  

Case study
We bestuderen Ghanese jongeren in Nederland, 
België, Duitsland en Ghana in vier kwalitatieve, 
diepgaande onderzoeken.  
 
Vergelijkend onderzoek
We brengen bovenstaande studies bij elkaar 
in een vergelijkend onderzoek om te begrijpen 
hoe migratie- en schoolbeleid de levenskansen 
van jongeren beïnvloedt.

Workshop creatief schrijven
We organiseren drie workshops creatief 
schrijven voor middelbare scholieren; hun 
essays worden gepubliceerd in een boek. 


